Obec LIPTOVSKÁ PORÚBKA
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Číslo : LP-718/2021/2022 AR
V Liptovskom Hrádku : 04.05.2022
Vybavuje : Ing. Rozenbergová - zamestnanec Spoločného obecného úradu
so sídlom v Liptovskom Hrádku
č.tel: 044/5202153
e.mail: rozenbergova@lhr.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o zahájení územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Dňa 28.12.2022 doplnené dňa 21.04.2022 podal Slovak Telekom a.s. Bajkalská
č.28, 817 62 Bratislava v zastúpení IT24 s r.o., so sídlom Dolná 54/31, 967 01 Kremnica dňa
28.12.2021 na stavbu: „ OK_MLZN_EUROVIA-Kameňolomy s.r.o. na pozemku parc.č. KNC –
2017/2, 2019/2, 2020,2049/7, 2049/6,2049/1, 2048/3, 1888/1, 1895, 1896, 1872,1897/2, KN E 911/2,
678/1, líniová stavba v k.ú. Liptovská Porúbka, parcl.č. KN C 23/4, Malužiná.
Obec Liptovská Porúbka ako príslušný stavebný úrad podľa § 5 odst.1 pís. a/1
zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a podľa § 117odst.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov posúdil návrh v súlade s ustanovením
§ 36 odst. 1,4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom
a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

07.06.2022 o 08.30 hod.
Ústne pojednávanie sa uskutoční na Obecnom úrade Liptovskej Porúbke a následne na
tvare miesta .
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pre dňom ústneho pojednávania na
stavebnom úrade Spoločný obecný úrad , územného rozhodovania a stavebného poriadku –
Mestský úrad v Liptovskom Hrádku, ul. Hviezdoslavova č.170, 033 01 Liptovský Hrádok .
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní , inak k nim nebude prihliadnuté .

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote , v ktorej môžu uplatniť
svoje námietky a pripomienky účastníci územného konania . Ak niektorý z orgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, , stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej
uplynutím primerane predĺži . Ak dotknutý orgán štátnej správy , ktorý bol vyrozumený
o začatí územného konania , neoznámi v určenej lehote alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe , má sa za to , že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí .
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať , predloží jeho zástupca písomné
splnomocnenie.

Mgr. Jana Gazdičová
starostka obce
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa
§ 26 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní. Doručenie verejnou vyhláškou sa
vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pribylina a
súčasne iným spôsobom (webové sídlo obce, miestny rozhlas) alebo na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty
je dňom doručenia.

Doručuje sa :
Účastníci konania:
1. IT24 s r.o., so sídlom Dolná 54/31, 967 01 Kremnica
2. SLOVENSKÁ POŠTA,A.S.,PARTIZÁNSKA CESTA 9,BANSKÁ BYSTRICA
3. Obec Liptovská Porúbka, Liptovská Porúbka, č. 170,033 01
4. Obec Malužiná, Malužiná 53, 032 34 Malužiná
Dotknuté orgány
-

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, Vrbická 1993, P.O. BOX 38,
031 01 Liptovský Mikuláš – (ŠVS)
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, Vrbická 1993, P.O. BOX 38,
031 01 Liptovský Mikuláš –(ŠVS)
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, Vrbická 1993, P.O. BOX 38,
031 01 Liptovský Mikuláš –(ŠSOPaK)
Okresný úrad Liptovský Mikuláš,odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031
41 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtranského 25, 1, 031 01 Lipt. Mikuláš
Stredoslovenská ditribučná , a. s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62

-

Orange Slovensko, a.s. ,Jegorovova 20, 974 01 Banská Bystrica- Michlovský, spol. s r.o.
Letná 796/9 , 921 01 Piešťany
LVS, a.s. , Revolučná, 595, L. Mikuláš, 031 05
SPP- distribúcia, Ml. nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hlavného hygienika, oddelenie
oblastného hygienika Žilina, Na priekope 170/4, 010 01 Žilina
Lesy SR,š.p. organizačná zložka OZ Tatry, J.Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
SVP, š.p., Povodie horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
Na vedomie:
Obec Liptovská Porúbka-starostka obce Mgr.Jana Gazdičová
Obec Malužiná- starosta obce Ing.Břetislav Chytil
Úradný záznam:
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Inak zverejnené: (web, rozhlas, tlač...)
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V tomto čase boli – neboli vznesené námietky účastníkov konania
(nehodiace sa prečiarknuť)
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.....................................................................................................................................................

